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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จาํกัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ   บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  เลขท่ี 3 ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

โทรศพัท์  0-2627-2000 

โทรสาร   0-2286-9830 

2. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน 

 การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้

ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2562 เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 และได้รับการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2563   

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ด้วยท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2563 มีมติอนุมตัิการลดทุน และเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม 888,147,358 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

มูลค่าทัง้สิน้ 888,147,358 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราหุ้น

สามญัเดิม 3.5 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 หุ้น กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ (สามารถจองเกินสิทธิได้) ซึ่งมีราคาเสนอขาย

หุ้นละ 2.50 บาท 

4. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 21 มกราคม 

2563  

5. กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 กาํหนดวันจองซือ้และการรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึง 7 กมุภาพนัธ์ 2563 (รวม 5 วนัทําการ) ในระหวา่งเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น.  
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5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนได้ ณ ท่ีทําการของตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(“ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ”) คือ  

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ 

เลขท่ี 319 อาคารจามจรีุสแควร์ ชัน้ 17 ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2080-2682 

เจ้าหน้าท่ีท่ีติดตอ่ คณุศิโรรัตน์ เจริญเปลีย่น 

 (**งดรับเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์**) 

5.3 เงื่อนไขการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.3.1 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิ หรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิหรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรร จะได้รับ

จดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ ให้ปัดเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนัน้ทิง้ 

5.3.2 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร (Oversubscription) 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร โดยจะต้องแสดงความจํานงมาใน

คราวเดียวกนักบัการจองซือ้ตามสทิธิ และต้องชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้

จํานวน ในกรณีท่ีจองซือ้เกินสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ 

(โปรดดใูนรายละเอียดวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นข้อ 5.6) โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือมากกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมด

รวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซือ้หุ้ น

ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษ

ทศนิยมของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 

- กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืน้อยกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมด

รวมกนั บริษัทฯ จะจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนํา

สดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ เพ่ือให้ได้

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของ

หุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว ให้ดําเนินการไป
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จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรร ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรให้กบัผู้ ถือ

หุ้นแตล่ะรายจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นรายนัน้จองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

- ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและสง่ผลให้ผู้

ถือหุ้นและบคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้

จนถึงหรือข้ามผา่นจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมหีน้าท่ี

ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ

ครอบงํากิจการ  (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํา

กิจการ”) เว้นแตผู่้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ 

ตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

- อย่างไรก็ดี การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่วา่กรณีใด จะต้องไม่

ทําให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเป็น

การฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน

อนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการพิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหาก

การจดัสรรดงักล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5.3.3 เง่ือนไขการจองซือ้อ่ืน ๆ  

1) ในกรณีชําระค่าจองซือ้หุ้ นด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 

(ดร๊าฟท์) การชําระเงินค่าจองซือ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้ จ่ายทําการขึน้เงินตามเช็ค

เรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือ

รับจองซือ้ฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ทําการจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการ

จองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้ไม่สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือมิได้ปฏิบตัิตาม

วิธีการชําระเงินค่าจองซือ้และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือให้

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ตามเง่ือนไข หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตท่ีุมิใช่ความผิดของบริษัทฯ 

และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ) ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายในระยะเวลาการจองซือ้ตามท่ี

กําหนด หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้กําหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทฯ ฉบบันี ้หรือนําสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือ

รับจองซือ้ฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว และบริษัทฯ 
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และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมรายดงักลา่ว 

4) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน ไมช่ดัเจน หรือไมส่มัพนัธ์

กนั บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการ

จองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ 

และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุ และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุน ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมรายดังกล่าว ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้

5) ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ทัง้ในรอบแรก หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิ ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่วอาจไม่ได้รับการจดัสรร หรือ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านัน้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้

คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวรายดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวรายดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทฯ ทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ โดยตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ จะดําเนินการคืนเงิน

ค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้ จองซือ้ 

(ตามท่ีระบใุนข้อ 5.6) 

6) ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอ่ืนๆ เอง (ถ้ามี) ยกเว้น 

คา่ธรรมเนียมในการใช้ระบบใบนําฝากแบบ Bill Payment 

7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือ

หุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 

ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลข

เดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้า

ด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบขุ้อมลูดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้

จองซือ้อาจได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุ

หมายเลขรวมกนั และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ตามท่ีเห็นสมควร หรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้จองซือ้ราย

ดงักลา่ว 

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรค 

หรือข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ 
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5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสทิธิ ตามท่ีแสดง

ไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน และต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ต้องการจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิของตนอย่างชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ และในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลง

นามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

สามารถยื่นใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 1 ฉบับ  

เทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จดัสง่ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ฉบบั ต่อ

ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

3) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ 

- หลกัฐานการชําระเงินผ่านระบบใบนําฝากแบบ Bill Payment ฉบบัจริง (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4) 

กรณีชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุด้วยการโอนเงินผา่นระบบใบนําฝากแบบ Bill Payment หรือ 

- เช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) (ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จาก

สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้) โดยฝากผ่านระบบใบนําฝาก

แบบ Bill Payment (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่  4) พร้อมแนบใบนําฝากแบบ Bill Payment ฉบับ

จริง ดังกล่าวมาด้วย  

(กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้

ด้านหลังของหลักฐานการชาํระเงนิ) 

4) สาํเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสาํเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั  

บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ จะคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร

หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชี

ธนาคาร ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออม

ทรัพย์ หรือสาํเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั เฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน) ธนาคาร

ทหารไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เทา่นัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้อง

เป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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5) เอกสารประกอบการแสดงตน 

- บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย สําเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจําตัว

ประชาชน ให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 21 มกราคม 2563 

หรือในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ให้แนบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ 

เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว สาํเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม

ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 

เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ

ประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัร

ข้าราชการ หรือ สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีไม่ได้มีสญัชาติไทย) (แล้วแต่กรณี) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล

ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

หรือหนงัสอืรับรองของบริษัทท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนา

ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักลา่ว 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้อง

ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี

สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จัดทํา และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนัจองซือ้ 

6) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ

อํานาจมากระทําการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ

อํานาจ ตามข้อ 5) (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6) 

7) สาํหรับผู้ ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ใน

นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์

นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5)  

5.5 วิธีการจองซือ้ และชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอํานาจต้องยื่นเอกสาร
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ประกอบการจองซือ้ ชําระเงินคา่หุ้นเต็มตามจํานวนท่ีจองซือ้ ท่ีตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ภายในวนัและเวลาท่ีรับ

จองซือ้ และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

กรณีชาํระด้วยการโอนเงนิ โดยจะต้องจ่ายชาํระเต็มจาํนวน (งดชาํระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเงนิสด) 

ให้ชําระเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนวิทยุ เลขท่ีบญัชี 049-3-14530-4  รับเอกสารจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง 

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 15:30 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องชําระเงินผ่านระบบใบนํา

ฝากแบบ Bill Payment (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่  4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) เท่านัน้ โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุRef.1 : เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏ

ในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2)) และระบ ุRef.2 : เลขท่ีบตัรประชาชน/

หนงัสอืเดินทาง/ใบตา่งด้าว 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดรับเงนิสดเพื่อชาํระค่าจองซือ้หุ้น 

- กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณี

จองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

กรณีชาํระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) (ลงวันที่และ

นําฝากภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563) ผ่านระบบใบนําฝากแบบ Bill 

Payment  

เช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) ดงักล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้

จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการของวนัท่ีในเช็คเท่านัน้ โดยขีดคร่อมเพ่ือเข้าบญัชี

โดยเฉพาะ (Account Payee Only) สัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หุ้น” โดย

เช็คดงักลา่วจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 และนําฝากเข้า

บญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขา

ถนนวิทย ุเลขท่ีบญัชี 049-3-14530-4   ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้

ถอืหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบนําฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  4) ผ่านเคาน์เตอร์

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุRef.1 : เลข

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 

2)) และระบ ุRef.2 : เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/ใบตา่งด้าว  

- กําหนดการจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 

(ดร๊าฟท์) ระหวา่งวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึง วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9:00 น. – 15:30 น.  

- กรุณาจ่ายเช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) จํานวน 1 ฉบบั ตอ่ 1 

ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิ และกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรร 

- กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลําดบัท่ี 2 )) ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการ

ชําระเงิน 
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เพ่ืออํานวยความสะดวกในการโอนชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษัทฯ ได้แนบใบนําฝากชําระเงินค่า

สนิค้าและบริการ (Bill Payment) (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4) 

5.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ไม่ครบตามจาํนวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ หรือเน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทุน ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิ และสว่นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้วน

แล้ว แต่ไมไ่ด้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามท่ีแสดงความจํานง หรือได้รับจดัสรร

ไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ หรือในกรณีผู้ ถือหุ้นชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ แตผู่้ ถือหุ้น

ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ บริษัทฯ โดยตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ 

จะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

ตามจํานวนท่ีจองซือ้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสยีหายใด ๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ 

ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นีใ้นกรณีท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีไม่ได้รับจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้ ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน

ระยะเวลา 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าว และ

จะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ท่ี

ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้และต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด

ระยะเวลา 7 วนัทําการดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืน  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร

ไม่ครบตามจํานวนท่ีจอง โดยวิธีการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบไุว้ใน

ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ 

ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ จะดําเนินการคนืเงินค่าจองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

ตามจํานวนท่ีจองซือ้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ี

อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 

date) ท่ี 21 มกราคม 2563 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียก

เก็บตา่งสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นีไ้มว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตาม

จํานวนท่ีจองซือ้ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 21 มกราคม 2563 แล้ว ให้

ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้

โดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสยีหายใด ๆ จากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือ

รับจองซือ้ฯ อีกตอ่ไป 
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5.7 การสละสิทธิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือมิได้ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรับจองซือ้ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

5.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.8.1 ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี

จํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นัปิด

การจองซือ้ ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.8.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ 

จะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดย

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักล่าวในนามของผู้จองซือ้ และออก

หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้ ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ จะ

สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้

หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้จองซือ้โอนหุ้นออกจากบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 มาเข้าสู่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้

จองซือ้ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว สามารถติดตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการ

ถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด (ทัง้นีผู้้ จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติม

ประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) 

5.8.3 ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนาย

ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้ นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 21 มกราคม 2563 ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัปิดการ

จองซือ้ ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะ

ได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าทําการซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รายใดมิได้ระบวุิธีการท่ีจะให้บริษัทฯ สง่มอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 5.8.3 แทน 
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5.9 ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.9.1 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้ท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้หุ้นเพ่ือ

เป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

5.9.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือมิได้ชําระเงินตามวนัและเวลาท่ีกําหนด หรือเช็ค

บคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) ท่ีสัง่จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ตามวนัท่ีท่ีสัง่จ่าย บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

5.9.3 ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชีท่ีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน จะทําให้ไมส่ามารถฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักลา่วบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ และจดัส่ง

ให้กบัผู้จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น ภาย 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิด

การจองซือ้ ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่

จะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าทําการซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความลา่ช้าดงักลา่วในทกุกรณี  

5.9.4 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกว่าจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้เป็นหลกั 

5.9.5 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามท่ี

บริษัทฯ เห็นสมควร 

5.9.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ท่ีผู้ ถือ

หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ท่ีได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยช่ือบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้

จะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัผู้จองซือ้ หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่

ถกูต้อง หรือระบเุลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน จะทําให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

เข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ หรือ ความลา่ช้าในการติดตามหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการสง่

มอบหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว โดยออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรในนามของผู้จองซือ้ และ

จดัสง่ใบหุ้นให้ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 21 มกราคม 2563 ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจอง

ซือ้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัทําการแรก

ของการซือ้ขาย 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ 
โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน จดัหา
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และปรับปรุงฝงูบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท 
และจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights 

Offering) ครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินทนุสว่นสาํคญัท่ีบริษัทจะนํามาใช้พฒันาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ – ท่ีผ่านมาบริษัทประสบผลการดําเนินงานขาดทนุ เงินรับสว่นหนึ่งจากการเพ่ิมทุน

ครัง้นีจ้ะนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน เพ่ิมสภาพคล่อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะ

การเงินให้แก่บริษัท 

 ขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน – บริษัทมีแผนลงทนุในการขยายเส้นทางการบินท่ีบริษัทศกึษาและเลง็เห็น 

โอกาส ซึง่จะช่วยเพ่ิมเครือขา่ยการบิน อตัราการใช้เคร่ืองบิน และประสทิธิภาพในการดําเนินงาน ซึง่จะช่วยเพ่ิมรายได้

และอตัรากําไรให้แก่บริษัทในระยะยาว 

 ปรับปรุงฝงูบิน – บริษัทมีแผนจดัหาและปรับปรุงฝงูบินเพ่ือเพ่ิมอตัราการใช้เคร่ืองบินตอ่ลํา เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายคงท่ี

ตอ่หนว่ย เช่น ค่าเช่าเคร่ืองบิน คา่ซอ่มบํารุง คา่บคุลากรการบิน เป็นต้น ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานและ

ความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้ 

8. นโยบายปันผล และสิทธิในการรับเงนิปันผล 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีท่ีไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด

ในการใช้เงินจํานวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั  

8.2 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  

9. รายละเอียดอื่นที่จาํเป็นต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนในครัง้นี ้นอกจากได้เงินเพ่ิมทนุมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานแล้ว ยงัมีส่วนในการ

แก้ไขปัญหาด้านสถานะทางการเงินตามงบการเงินรวมท่ีมีส่วนของผู้ ถือหุ้นน้อยกว่าศนูย์ ให้กลบัมาเป็นบวกอีกครัง้ 
อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของจํานวนเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนและผล

ประกอบการไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ท่ีจะประกาศออกมา ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจไม่ได้เป็นไป

ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จาํกัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  : บริษัท และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจสายการ

บินราคาประหยดั (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใต้แบรนด์ 

"นกแอร์" โดยให้บริการขนส่งทางอากาศ ในลกัษณะจุดต่อจุด (Point-to-

Point) และลกัษณะเช่ือมตอ่เท่ียวบินทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือ

ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ โดยสารโดยการซือ้บตัรโดยสารเพียงครัง้เดียว

และสามารถรับกระเป๋าสมัภาระท่ีจดุหมายปลายทางได้เลย ปัจจบุนันกแอร์

เป็นสายการบินราคาประหยดัท่ีให้บริการครอบคลมุเส้นทางการบินมาก

ท่ีสดุในประเทศไทย 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 3 ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000094 

โทรศพัท์ : 0 2627 2000 

โทรสาร : 0 2286 9830 

เวบ็ไซต์ : https://www.nokair.com 

ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ทุนจดทะเบียน 3,408,049,800 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 3,408,049,800 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการลดทุน และเพ่ิมทุนโดยจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถือ

อยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้จํานวน ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะ

เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 4,197,166,631 บาท 

ทนุชําระแล้ว : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทมีทุนชําระแล้ว 3,108,515,756 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 3,108,515,756 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ1 

บาท 

  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีบริษัทสามารถขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 888,147,358 

หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้จํานวน ทุนชําระแล้วของบริษัทจะ

เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 3,996,663,114 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทตามงบการเงินรวม โดยจําแนกตามสว่นธุรกิจ สาํหรับปี 2559-2561 และงวด 9 

เดือนแรกของปี 2562 สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค.-ก.ย.2561 ม.ค.-ก.ย.2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง           

   เส้นทางการบินประจํา 14,272.11 84.26 15,678.37 76.94 14,493.06 73.42 10,943.88 71.89 11,410.08 78.08 

   เท่ียวบินเช่าเหมาลํา 490.30 2.89 1,707.62 8.38 2,206.65 11.18 1,937.77 12.73 824.69 5.64 

รวมรายได้จาการขนส่ง 14,762.41 87.15 17,386.00 85.32 16,699.71 84.60 12,881.65 84.61 12,234.77 83.73 

รวมรายได้จากบริการเสริม /1 1,463.21 8.64 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97 1,938.86 12.74 2,113.68 14.46 

รายได้อ่ืน               

   ดอกเบีย้รับ 36.61 0.22 23.91 0.12 25.46 0.13 21.27 0.14 18.45 0.13 

   อ่ืนๆ 676.09 3.99 780.69 3.83 454.93 2.30 382.29 2.51 246.06 1.68 

รวมรายได้อ่ืน 712.70 4.21 804.60 3.95 480.39 2.43 403.56 2.65 264.51 1.81 

รวมรายได้ทัง้หมด 16,938.32 100.00 20,376.71 100.00 19,740.23 100.00 15,224.07 100.00 14,612.96 100.00 

หมายเหตุ : /1 รายได้จากบริการเส ริม อาทิ  รายได้จากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง รายได้ค่านํ า้หนักสัมภาระส่วนเกิน                                 

รายได้คา่ธรรมเนียมการจองตัว๋และชําระเงินและรายได้จากการจําหน่ายอาหารเคร่ืองดื่มและสินค้าที่ระลกึ 

ท่ีมา : งบการเงินของบริษัทท่ีตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้หลกัจากการให้บริการขนสง่ทางอากาศมลูค่ารวม 12,235 ล้านบาท 

คิคเป็นร้อยละ 83.73 ของรายได้รวมทัง้หมด โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ

เท่ียวบินแบบประจํา ซึ่งมีมูลค่ารวม 11,410 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของรายได้รวมทัง้หมด โดยเป็นการ

ขนสง่ทางอากาศภายในประเทศและตา่งประเทศของทัง้สายการบินนกแอร์ซึง่ให้บริการครอบคลมุเส้นทางการบินใน

ประเทศทัง้เส้นทางสายหลกั สายรอง นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรายได้จากการให้บริการแบบเช่าเหมาลํา  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเหมาลําจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ

นอกเหนือจากตารางบินประจํา และเป็นการใช้เคร่ืองบินท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รายได้จากการให้บริการ

เท่ียวบินเช่าเหมาลาํในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.64 ของรายได้รวม 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเสริมจํานวน 2,114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ14.46 

ของรายได้รวม  

 

รายได้อ่ืนของบริษัทในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของรายได้รวมรายได้อ่ืน

ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และอ่ืนๆ 
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

บริษัทให้บริการขนสง่ทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 บริษัทมีเคร่ืองบินท่ีเช่ามาเพ่ือประกอบธุรกิจ 22 ลาํ ประกอบด้วยเคร่ืองบินแบบโบอิง้ 737-800 จํานวน 14 ลาํ 

และเคร่ืองบินบอมบาดิเอร์ Q400 จํานวน 8 ลํา พร้อมกนันีบ้ริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติ

สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) จากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (สกท.) : Board 

of Investment (BOI) ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคญัของ

สทิธิและประโยชน์โดยทัว่ไป คือ 

1. สทิธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม

รวมกนั ไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ (มาตรา 31) 

2. สทิธิไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไป

รวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล (มาตรา 34) 

3. สทิธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองบินท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ (มาตรา 28) 

4. สิทธิในการนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ

บคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ามาในราชอาณาจกัร และ ได้รับอนญุาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ี ตาม

จํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (มาตรา

25 และ 26) 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเท่ียวบินท่ีครอบคลมุทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยปัจจุบนัเป็นผู้ ให้บริการเส้นทางการบิน

ภายในประเทศมากท่ีสุด ทัง้นี ้ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทให้บริการเท่ียวบินทัง้หมด 35 เส้นทางบิน ซึ่ง

ประกอบด้วย 24 เส้นทางบินภายในประเทศ และ 11 เส้นทางบินระหวา่งประเทศ โดยมีเท่ียวบินทัง้สิน้ 556 เท่ียวบิน

ต่อสปัดาห์ นอกจากนี ้เพ่ือขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยงัตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ทําข้อตกลงรับขนส่ง

ผู้ โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ ต โดยบริษัทสามารถ

จําหนา่ยบตัรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม ่เชียงราย ภเูก็ต อดุรธานี อบุลราชธานี 

นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยงัประเทศสงิคโปร์ ข้อตกลงดงักลา่วจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ โดยสาร

โดยการซือ้บตัรโดยสารเพียงครัง้เดียวสําหรับการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีต้องเดินทางโดยเท่ียวบินของ

สายการบินทัง้ 2 สายการบิน  
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บริษัทยงัเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบัสายการบินราคาประหยดัชัน้นํา ของเอเชียภายใต้เครือ Value Alliance ซึง่ปัจจบุนั

ประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบแูปซิฟิคสายการบิน Cebgo 

และสายการบินเจจูแอร์ เพ่ือสร้างเครือขา่ยเส้นทางการบินภายในกลุม่พนัธมิตร และเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางท่ี

สามารถเช่ือมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึงเช่ือมโยงเส้นทางไปยังทวีป

ออสเตรเลยี ทําให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ โดยสารมากขึน้ 
 

บริษัทให้บริการเท่ียวบินจากฐานปฏิบตัิการหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมุ่งเน้นให้บริการเท่ียวบิน

ทัง้ในเส้นทางท่ีมีความต้องการทางการบินหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลกั 0

1 และเส้นทางการบินท่ีมีความ

ต้องการทางการบินไมม่ากนกัในปัจจบุนัแตค่าดวา่จะมีความต้องการทางการบินสงูขึน้ในอนาคต อย่างเส้นทางการ

บินสายรอง1  และเส้นทางการบินสายย่อย1 เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการแขง่ขนัของบริษัทวา่ด้วยการให้บริการ

เส้นทางการบินท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุในประเทศไทย 
 

สาํหรับเส้นทางระหวา่งประเทศนัน้ บริษัทได้ให้บริการเท่ียวบินแบบประจําไปยงัประเทศพมา่ คือ ดอนเมือง – ยา่งกุ้ ง 

ประเทศเวียดนาม คือ ดอนเมือง – โฮจิมินห์  ประเทศจีนคือ ดอนมือง-เฉิงต ูดอนเมือง-นานหนิง เชียงใหม-่หนานหนิง 

ภูเก็ต-หนานหนิง ดอนเมือง-นานทง  ดอนเมือง-ลินยี ดอนเมือง-เหยียนเฉิง  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทมี

จํานวนเท่ียวบินไป-กลบัตอ่สปัดาห์ 58 เท่ียวบิน 
 

ทัง้นีบ้ริษัทยงัให้บริการเท่ียวบินในแบบเหมาลํา (Charter Flight) กบัผู้ โดยสารท่ีมีความประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่

คณะ หรือต้องการเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางท่ีอยูน่อกเหนือจากตารางบินแบบประจําของบริษัท 

 

                                                           
1 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลกัเกณฑ์สาํหรับการให้บริการเส้นทางการบนิภายในประเทศ ณ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 ได้ประกาศหลกัเกณฑ์การกาํหนดเส้นทางการบนิไว้ดังนี ้

 เส้นทางการบินสายหลกั คือ เส้นทางท่ีมีจํานวนผู้ โดยสารรวมเกินกว่า 1,000,000 คนต่อปี  

 เส้นทางการบินสายรอง คือ เส้นทางท่ีมีจํานวนผู้ โดยสารรวม 100,000 – 1,000,000 คนต่อปี  

 เส้นทางการบินสายย่อย คือ เส้นทางท่ีมีจํานวนผู้ โดยสารรวมต่ํากว่า 100,000 คนต่อปี  
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 

สภาวะการแขง่ขนัในปัจจบุนั  

ในปัจจุบันเส้นทางการบินในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะ การแข่งขันจากทัง้สายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบิน ราคาประหยดั และเท่ียวบินเช่าเหมาลํา รวมถึงการเข้ามาของ สายการบิน

ราคาประหยดัรายใหม่ และการท่ีธุรกิจสายการบินราคาประหยดัมีการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเป็นอย่าง

มาก ทําให้ความสามารถในการช่วงชิงสว่นแบง่การตลาดนัน้มีการแขง่ขนัสงูมากกวา่แตก่่อน 

 

เส้นทางภายในประเทศ  

คูแ่ขง่หลกัในเส้นทางบินภายในประเทศของนกแอร์คือ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลออนแอร์ ซึ่งทัง้ 3 สายการ

บินนีเ้ป็นสายการบินราคาประหยดัท่ีเน้นการให้บริการระหว่างศนูย์การบิน (Point to point) โดยเป็นสายการ

บินหลกัขบัเคลื่อนตลาดเส้นทางภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยงัมีการแขง่ขนักบัสายการบินท่ีให้บริการเต็ม

รูปแบบ ท่ีมีเส้นทางการบินเดียวกัน เช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และ สายการบินไทยสมายล์ ตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทยังคงพัฒนาตลาดเส้นทางการ บินภายในประเทศอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายแก่ผู้  โดยสารมาโดยตลอด แตเ่น่ืองจากสถานการณ์การบินในปัจจบุนั ท่ีมีการแข่งขนัสงู ประกอบ

กบัในปี 2562 บริษัทได้ทําการปรับ จํานวนเท่ียวบินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ เช่น มีการ

ปรับลดเท่ียวบินในบางเส้นทางเพ่ือความเหมาะสมกบัการ แข่งขนัในตลาด อาทิ เช่น ดอนเมือง - ภเูก็ต, ดอน

เมือง - กระบ่ี, ดอนเมือง - ระนอง  และปิดการให้บริการเส้นทางท่ีมีความต้องการ การเดินทางน้อย เช่น เส้นทาง

ดอนเมือง-น่าน, ดอนเมือง-เลย,อดุรธานี - อบุลราชธานี และ ดอนเมือง - เพชรบรูณ์ ในขณะเดียวกนัก็ได้เพ่ิม

ความถ่ีของบริการใน เส้นทางท่ีทําการบินอยู่ในปัจจบุนัให้สอดคล้องกบัความต้องการของ ผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้

เช่น ดอนเมือง - เชียงใหม ่และ ดอนเมือง - แมส่อด เป็นต้น ณ 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีจํานวน เท่ียวบินไป - 

กลบัตอ่สปัดาห์ 498 เท่ียวบิน 

          

เส้นทางระหวา่งประเทศ  

สาํหรับเส้นทางระหว่างประเทศนัน้ บริษัทได้ให้บริการ (Point to Point) ไปยงัประเทศพมา่ คือ ดอนเมือง - 

ยา่งกุ้ ง และประเทศ เวียดนาม คือ ดอนเมือง - โฮจิมินห์, ประเทศจีนคือ ดอนมือง-เฉิงตู ดอนเมือง-นานหนิง 

เชียงใหม-่หนานหนิง ภเูก็ต-หนานหนิง ดอนเมือง-นานทง  ดอนเมือง-ลินยี ดอนเมือง-เหยียนเฉิง นอกจากนีย้งั

ได้เปิดให้บริการเท่ียวบินเช่าเหมาลําไปยงั ประเทศจีนอีกหลายเส้นทางบินด้วยกนั ต้น ณ 30 กนัยายน 2562

บริษัท มีจํานวนเท่ียวบินไป - กลบัต่อสปัดาห์ 58 เท่ียวบิน โดยคู่แข่งหลกัของ สายการบินนกแอร์ในเส้นทาง

ระหวา่งประเทศยงัคงเป็นสายการบิน ราคาประหยดัท่ีเปิดบินในเส้นทางดงักลา่ว 

 

ช่องทางการจัดจาํหน่ายและชาํระเงนิ 

บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการสํารองท่ีนั่งและชําระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ครอบคลมุทกุความต้องการของกลุม่ลกูค้าของบริษัท โดยในปัจจบุนัผู้ โดยสารทัว่ไปสามารถสาํรองท่ีนัง่ผา่นช่องทาง

ตา่งๆ ได้ทัง้หมด 5 ช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ (รวมถึงแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี) ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 

เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน ตวัแทนจําหน่าย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเว็บไซต์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่อง
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ทางการสาํรองท่ีนัง่ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีความสะดวกไมม่ีข้อจํากดัด้านเวลา และไม่มีค่าบริการใน

การสาํรองท่ีนัง่ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีช่องทางการสาํรองท่ีนัง่เฉพาะสาํหรับลกูค้าท่ีเดินทางเป็นหมูค่ณะ ลกูค้าองค์กร 

และลกูค้ากลุม่ข้าราชการ 

 

ตารางแสดงช่องทางการจัดจาํหน่ายและช่องทางการชาํระเงนิ 

   

  
 

 การจําหนา่ยผา่นทางเว็บไซต์ และช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษัทจําหนา่ยบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นสว่นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46 สาํหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2562 โดยผู้ โดยสารสามารถสํารองตั๋วโดยสารผ่านทาง www.nokair.com หรือเว็บไซต์สมาร์ทโฟน การ

สาํรองท่ีนัง่ผา่นทางเว็บไซต์เป็นช่องทางท่ีครบวงจรและสะดวกต่อการใช้งานมากท่ีสดุ โดยมีการให้บริการ

ตัง้แต่การตรวจสอบเส้นทางการบิน ตารางการบิน การสํารองท่ีนัง่ การเช็คอิน การเลือกซือ้บริการเสริม 

นอกจากนีอี้กช่องทางท่ีสําคัญในการสํารองท่ีนั่งและเช็คอิน คือ แอพพลิเคชั่นบนบนสมาร์ทโฟน 

(Applicationon Smart phone) เพ่ือรองรับการใช้งานท่ีเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วของโทรศพัท์สมาร์ทโฟนซึ่ง

เป็นการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายและอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าการจําหน่ายผ่าน

ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 

 สาํหรับลกูค้าทัว่ไปและนกแฟนคลบั สามารถสํารองท่ีนัง่ผ่านศนูย์บริการลกูค้าของบริษัทหมายเลข 1318 

ได้ทกุวนัตัง้แต่เวลา 6:00 น. ถึง 24:00 น.  จดัเป็นอีกหนึง่ช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการจองซือ้ผา่น Call Center คิดเป็นร้อยละ 2 ถึงแม้วา่การขายผา่นทาง

ศนูย์บริการลกูค้าจะยงัมีสดัส่วนท่ีน้อย แต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลกูค้าสอบถามข้อมูล และส่งผ่านข้อ

ร้องเรียนมายงับริษัท ซึง่ถือเป็นช่องทางสาํคญัในการติดตอ่กบัลกูค้า 
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 การจําหนา่ยผา่นเคาน์เตอร์ทา่อากาศยาน 

บริษัทให้บริการสาํรองท่ีนัง่ท่ีทา่อากาศยานทกุแหง่ท่ีทําการบิน และมีเคาน์เตอร์นอกทา่อากาศยาน ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 บริษัทมีสาํนกังานขายทัง้สิน้มากกวา่ 30 สาขา บริษัทมีรายได้จากการจองซือ้ผา่นช่องทางนีค้ิด

เป็นร้อยละ 6 

 

 การจําหนา่ยผา่นตวัแทนจําหนา่ย 

ผู้ โดยสารสามารถจองซือ้ตัว๋โดยสารผ่านทางตวัแทนจําหน่ายท่ีจดทะเบียนกับบริษัทได้ทัว่ประเทศไทยและ

ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 7 ของ ช่องทางทัง้หมด โดยการจองซือ้

ผ่านทางตวัแทนจําหน่ายจะเหมาะสําหรับกลุม่ลกูค้าท่ีไม่สะดวกท่ีจะเข้าถึงการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต และ

ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ อตัราค่าโดยสารสําหรับลกูค้าท่ีจองซือ้ตัว๋โดยสารผา่นตวัแทนจําหน่าย จะเป็น

อตัราเดียวกนักบัการจองซือ้ผา่นช่องทางอ่ืนๆ โดยบริษัทมีนโยบายให้สว่นแบง่การขาย (Commission Fee) แก่

ตวัแทนจําหนา่ย 

 

 การจําหนา่ยผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ช่องทางการจําหน่ายผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงร้านสะดวกซือ้เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมความสะดวก

รวดเร็วในการจองซือ้และชําระเงินให้กบัผู้ โดยสาร ผู้ โดยสารสามารถจองซือ้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในร้าน

เซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ีเป็นแบบ Stand Alone โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีเคาน์เตอร์

เซอร์วิสท่ีให้บริการจําหน่ายตัว๋ทัว่ประเทศไทยทัง้สิน้กว่า 10,000 สาขาการเปิดช่องทางการจําหน่ายดงักลา่ว 

ทําให้บริษัทมีช่องทางการจําหนา่ยบตัรโดยสารท่ีมากขึน้และครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้า คิดเป็นร้อยละ 1 

 

 การจําหนา่ยผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ ซึ่ง มิใช่ช่องทางประจํา ได้แก่ การขายผ่าน

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยช่องทางการออกบูธตามการจัดแสดงงานต่างๆ อาทิ งานไทย เท่ียวไทย เป็นต้น 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา นกแอร์เพ่ิมช่องทางรับชําระเงิน ให้กบัผู้ โดยสารเพ่ิมเติม ได้แก่ บริการหกับญัชี

อตัโนมตัิของธนาคาร กรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางชําระเงินท่ีบ๊ิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (Big C), บริการ 

แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay), ช่องทาง แอบเปิล้ เพย์ (Apple Pay), ช่องทางชําระเงินท่ีเทสโก้ โลตสั 

(TESCO Lotus), ช่องทางการชําระเงินผา่น อาลเีพย์ (Alipay), ช่องทางการชําระเงินผา่น วีแชท เพย์ (WeChat 

Pay), ช่องทางการ ชําระเงินผา่นบตัร Union Pay, บริการการผอ่นชําระเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบิน ผา่นบตัรเครดิต และ

ช่องทางคิวอาร์โค้ด เพ่ือทําให้เกิดความสะดวก สบายแก่ผู้ โดยสาร 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

การจัดหาเคร่ืองบิน 

บริษัทมีนโยบายจดัสรรเคร่ืองบินให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ทัง้เส้นทาง

การบินสายหลัก สายรอง และสายย่อย โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทมีเคร่ืองบินให้บริการขนส่ง

ผู้ โดยสารทัง้สิน้ 2 รุ่น ได้แก่ โบอิง้ 737-800 และบอมบาร์ดิเอร์ คิว 400 รวมทัง้สิน้ 22 ลํา ทัง้นี ้บริษัทจัดหา

เคร่ืองบินทุกลําด้วยวิธีการเช่าในลกัษณะ Dry Lease หรือ เช่าเฉพาะเคร่ืองบินไม่รวมนกับินและลกูเรือ โดย

บริษัททําสญัญาเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) ซึง่โดยปกติจะมีระยะเวลาเช่า 7- 12 ปี 

 

                                                          
 

                                         โบอิง้ 737 – 800                                     บอมบาร์ดิเอร์ คิว400 

                                      (Boeing 737 - 800)                                   (Bombardier Q400)    

 

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบนินกแอร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
ประเภทเคร่ืองบิน จาํนวนเคร่ืองบิน 

(ลาํ) 

ความจุผู้โดยสารต่อลาํ 

(ที่น่ัง) 

อายุโดยเฉล่ีย 

(ปี) 

โบอิง้ 737-800 14 189 5.3 

บอมบาร์ดิเอร์ คิว 400 8 86 4.3 

รวม 22  5.0 

                                                                 

เคร่ืองบินรุ่นโบอิง้ 737-800 เป็นเคร่ืองบินโดยสารท่ีมีพิสยับินระยะปานกลาง ลําตวัแคบใช้เคร่ืองยนต์ไอพ่นซึ่ง

นํามาใช้สําหรับเส้นทางสายหลกั และเส้นทางสายรอง สําหรับเคร่ืองบินเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 เป็น

เคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก ใช้เคร่ืองยนต์ใบพดั (Turboprop) 2 เคร่ือง มีพิสยับินระยะใกล้ ซึ่งบริษัทจะนํามาใช้

บินในเส้นทางสายรองและสายยอ่ย เพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการบินท่ีมีไมม่ากนกั 

 

 อตัราการใช้เคร่ืองบินตอ่ลาํ 

บริษัทมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองบินให้มีประสิทธิภาพสงูสดุและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ โดยสารเป็นสําคัญ 

ประกอบกบับริหารจดัการให้เท่ียวบินของบริษัทไมเ่กิดความลา่ช้าท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ตารางการบินของบริษัท

ในภาพรวม โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีเคร่ืองบินรวม 22 ลํา ซึง่บริษัทมีอตัราการใช้เคร่ืองบินทกุ

ประเภทเฉลีย่สาํหรับ โบอิง้ 737-800 และ บอมบาร์ดิเอร์ Q400 ท่ี 9.47 ชัว่โมงตอ่วนั  
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การซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน 

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเร่ืองความปลอดภยัของผู้ โดยสารเป็นสําคญั โดยเน้นยํา้ให้เคร่ืองบินอยู่ในสภาพท่ี 

สมบูรณ์พร้อมทําการบินทกุครัง้ ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั ของสํานกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย (CAAT) ซึง่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกบัองค์การความ

ปลอดภยัด้านการบินแห่งสหภาพยโุรป (EASA) และองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) การดแูล

รักษาและซ่อมบํารุงเคร่ืองบินแบบครบวงจรเพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภยัตามท่ีกลา่วแล้วนัน้ ต้องใช้เงิน

ลงทนุสงูและต้องการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีใบอนญุาตและสามารถซ่อม

บํารุงระดบัทัว่ไป(Transit Check และ Daily Check) และระดบัซอ่มยอ่ย (A-Check หรือ Light Maintenance) 

ส่วนการซ่อมบํารุงระดับซ่อมใหญ่ (C-Check และ Heavy Maintenance) บริษัทไม่มีโรงซ่อมบํารุงเป็นของ

ตนเอง แต่ได้ว่าจ้างบริษัทอ่ืนผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความชํานาญและความพร้อมในการซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน 

โดยจะต้องได้รับการรับรองจาก CAAT และ FAA หรือ EASA 

 

การจัดหานํา้มันเชือ้เพลิง 

นํา้มนัเชือ้เพลิงเป็นต้นทนุหลกัของค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่าย

นํา้มันเชือ้เพลิงคิดเป็นร้อยละ 31.5 ของต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัท โดยในอดีต บริษัทซือ้นํา้มัน

เชือ้เพลงิทัง้หมดผา่นการบินไทย ตอ่มาในปี 2554 บริษัทได้เร่ิมการจดัซือ้นํา้มนัเชือ้เพลงิจากผู้ ค้านํา้มนัโดยตรง 

ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2562 บริษัทมีการสัง่ซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจากผู้ จําหน่ายรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนนํา้มนัเชือ้เพลิง

และในปี 2562 นีบ้ริษัทได้เข้าร่วมทําการปอ้งกนัความเสีย่งของราคานํา้มนักบับริษัทการบินไทย เน่ืองจากผู้จดั

จําหน่ายรายดงักลา่วให้ราคาและข้อเสนอทางธุรกิจท่ีดีกบับริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้พึ่งพิงผู้จดัจําหน่าย

นํา้มนัรายดงักล่าวเป็นพิเศษ และบริษัทมิได้มีนโยบายซือ้นํา้มนัจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเน่ือง หาก

เง่ือนไขและราคามิได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน เน่ืองจากบริษัทสามารถจัดซือ้นํา้มันจากผู้ จัดจําหน่ายรายอ่ืนๆ ได้ 

อย่างไรก็ตาม การจดัซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจากผู้ ค้านํา้มนัรายใหญ่ระดบัโลกจะทําให้บริษัทสามารถจดัหานํา้มนั

ได้อยา่งเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม 
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ข้อมูลแสดงราคานํา้มันดิบ Brent Spot Price ปี 2556 – 2562 (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 

 

 
 

เน่ืองจากราคานํา้มนัมีความผนัผวนสงู คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายอนมุตัิให้บริษัทเข้าทําสญัญาปอ้งกนั

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคานํา้มนัในระยะเวลาไมเ่กิน 24 เดือน โดยกําหนดให้มีสดัสว่นการป้องกนั

ความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 30-60 ของปริมาณการใช้นํา้มันต่อเดือนหรือประกันความเสี่ยงไว้เพียงบางส่วน 

(Partial Hedge) โดยการซือ้นํา้มนัในราคาท่ีกําหนดล่วงหน้ากับผู้ ค้านํา้มนั หรือเข้าทําสญัญาป้องกันความ

เสี่ยงจากราคานํา้มันกับสถาบันการเงิน ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากราคานํา้มนัของบริษัท

ดงักลา่ว จะช่วยเพ่ิมความยดืหยุน่ให้กบับริษัทในการบริหารรายได้และต้นทนุ สง่ผลให้บริษัทสามารถปรับราคา

การจําหน่ายตัว๋โดยสารได้เฉพาะสว่นท่ียงัไม่ได้มีการจําหน่ายเพ่ือชดเชยผลกระทบจากราคานํา้มนัได้บางสว่น 

ซึง่จะสอดคล้องกบักลยทุธ์การตัง้ราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การกําหนดคา่ตัว๋โดยสารหลายระดบัราคา 

และระยะเวลาการเปิดจําหนา่ยตัว๋โดยสารลว่งหน้าของบริษัท 

โดยทั่วไปบริษัทจะทําการเติมนํา้มันเชือ้เพลิงท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นหลกั เน่ืองจากมีผู้

จําหนา่ยมากราย ทําให้บริษัทสามารถจดัหาราคานํา้มนัได้ในราคาถกูกวา่การจดัหาและสง่มอบนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ในจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ จําหน่ายเพียงรายเดียว โดยผู้ ค้านํา้มันท่ีสามารถส่งมอบได้ท่ีท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองจะใช้บริการจดัเก็บ จดัสง่ และเติมนํา้มนัของบริษัทบริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) (“BAFS”) ซึ่งเป็นบริษัทเพียงรายเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเติมนํา้มัน ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง 

 

การดาํเนินงานบริเวณท่าอากาศยาน 

บริษัทดําเนินการบริการภาคพืน้ดินและบริการสนบัสนนุภาคพืน้ดินต่อผู้ โดยสารของบริษัทด้วยตนเอง โดยทํา

การเช่าอปุกรณ์ท่ีสาํคญัจากทา่อากาศยานต่างๆ ในประเทศ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน และทางเช่ือมต่อ อยา่งไรก็

ตาม บริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการดําเนินงานทําการขนสง่สมัภาระลงทะเบียนของ
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ผู้ โดยสารไปกลบัระหว่างท่าอากาศยานและเคร่ืองบิน การจัดหารถขนส่งผู้ โดยสารระหว่างประตูทางขึน้

เคร่ืองบิน (Gate) กบัเคร่ืองบิน บนัไดขึน้ลงเคร่ืองบิน และการจดัการขนสง่สนิค้าและพสัดภุณัฑ์ (Cargo) 

 

การประกันภยั 

บริษัทได้ทําประกนัภยัสาํหรับการบินตามแนวทางปฏิบตัิของอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกนัภยั

อากาศยานทุกลําของนกแอร์กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งผู้ รับประกันภัยจะทําประกันภัยต่อ 

(Reinsurance) ไปยงัตลาดรับประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกนัภยัเคร่ืองบิน 

 

ใบอนุญาตทางการบิน 

  ใบอนญุาตประกอบธุรกิจการบิน : ในการประกอบธุรกิจการขนสง่ทางอากาศในประเทศไทยทัง้แบบ

ประจํามีกําหนดและไมป่ระจํา บริษัทจําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการ

เดินอากาศ (“Air Operating License” ห รือ “AOL”) จากกระทรวงคมนาคม และใบรับรอง

ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (“Air Operator Certificate” หรือ “AOC”) จากสาํนกังานการบินพลเรือนแหง่

ประเทศไทย   ปัจุบนั บริษัทได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศอายุ 10 ปี 

(18 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2572) และใบรับรองผู้ ดําเนินการเดินอากาศอายุ 5 ปี (23 

มิถนุายน 2560 - 22 มิถนุายน 2565) ซึ่งใบอนญุาตทัง้สองฉบบัเป็นการรับรองว่าบริษัทมีคณุสมบตัิ

และได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสาํนกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทยและกระทรวงคมนาคม  
 

 อากาศยาน  :  บริษัทต้องจดทะเบียนอากาศยานของบริษัททกุลํากบัสํานกังานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย และสามารถนําอากาศยานท่ีมีอยูใ่นฝงูบินมาให้บริการได้ก็ตอ่เมื่อได้รับใบสาํคญัสมควร

เดินอากาศ (“Certificate Airworthiness”) จากสํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอายุ

คราวละ 3 ปี และสามารถขอต่ออายุได้หากอากาศยานของบริษัทอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ และ

ปลอดภยัต่อการนํามาให้บริการ โดยผู้ขออนญุาตต้องมีสญัชาติไทย กรรมการบริษัทสว่นใหญ่ต้องมี

สญัชาติไทยและมีท่ีตัง้สํานกังานใหญ่อยู่ในประเทศไทย รวมทัง้มีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลสญัชาติไทย

มากกวา่ร้อยละ 51 

 

 เส้นทางการบิน  :  สาํหรับเส้นทางบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ บริษัทต้องได้รับการจดัสรร

สทิธิเส้นทางการบินจากสํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้รับอนญุาตให้ใช้ตาราง

การบินทุกๆ 6 เดือน แบ่งเป็นทุกฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยตารางการบินฤดูร้อนจะเร่ิมตัง้แต่วัน

อาทิตย์สดุท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงวนัเสาร์สดุท้ายของเดือนตลุาคม และตารางการบินฤดหูนาว

จะเร่ิมตัง้แต่วนัอาทิตย์สดุท้ายของเดือนตุลาคมจนถึงวนัเสาร์สดุท้ายของเดือนมีนาคม นอกจากนี ้

สํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยงัได้ออกข้อกําหนดเก่ียวกบัการควบคุมจํานวนสายการ

บินท่ีให้บริการเพ่ือลดสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในเส้นทางการบินภายในประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



สิง่ท่ีแนบมาด้วยลาํดบัท่ี 1 หน้า 24 

- เส้นทางการบินสายหลกั:  เส้นทางบินท่ีมีผู้ โดยสารใช้บริการตัง้แตห่นึง่ล้านคนตอ่ปีขึน้ไป  

- เส้นทางการบินสายรอง:  เส้นทางบินท่ีมีผู้ โดยสารใช้บริการตัง้แตห่นึง่แสนคนแตไ่มถ่ึงหนึง่ล้านคน

ตอ่ปี 

- เส้นทางการบินสายยอ่ย:  เส้นทางบินท่ีมีผู้ โดยสารใช้บริการไมถ่ึงหนึง่แสนคนตอ่ปี  

 

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั และ ความม่ันคง 

บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง และเช่ือมัน่ว่าเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัในการดําเนินธุรกิจ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายคณุภาพความปลอดภยั และความ

มัน่คง อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการบริหารระบบบริหารคณุภาพ ความปลอดภยัและความมัน่คง โดยใช้แผนบริหาร

จดัการเชิงรุก ในการระบอุนัตรายและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการตรวจประเมินอย่างมีระบบ เพ่ือกําจดัหรือลด

ระดับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน การบาดเจ็บของบุคคล ความ

เสยีหายของอปุกรณ์ หรือสภาพแวดล้อม 

 

บริษัทได้จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริหารคุณภาพ 

ความปลอดภยัและความมัน่คง โดยผู้บริหารและหวัหน้างานทุกคนเป็นผู้ รับผิดชอบในการขบัเคลื่อนและพฒันา

ปรับปรุงระบบบริหารดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ 

พฒันาความรู้ ความสามารถ การจดัสรรอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจําเป็น สถานท่ีทํางาน ตลอดจนการสนบัสนนุความ

ช่วยเหลอืด้านตา่งๆ พนกังานจึงต้องให้ความสาํคญัและตระหนกัในกฎระเบียบข้อบงัคบั และขัน้ตอนการดําเนินงาน

ด้านการบริหารคณุภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คง 

 

พนกังานทกุคนต้องมีความพร้อม ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจทกุครัง้ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี และมีจิตสาํนกึในการให้บริการ

ด้วยใจ พร้อมท่ีจะปรับปรุง แก้ไข พฒันางานด้านคณุภาพ ความปลอดภยัและความมัน่คง ในสถานท่ีปฏิบตัิงานของ

ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีหน้าท่ีรายงานอุบตัิเหตุหรืออุบตัิการณ์ การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบ เพ่ือหาทางป้องกนัมิให้เหตกุารณ์เหลา่นัน้เกิดขึน้ซํา้ ทัง้นีพ้นกังานต้องทราบว่าพฤติกรรมใดท่ี

สมควรได้รับการยกเว้นจากการลงโทษ เช่น การปฏิบตัิงานด้วยความผิดพลาด (Error) โดยมิได้ตัง้ใจ และพฤติกรรม

ใดท่ีต้องได้รับการลงโทษทางวินยั เช่น การฝ่าฝืน ประมาทเลินเลอ่ เป็นต้น พนกังานต้องคํานงึถึงความปลอดภยัของ

ตนเองและผู้ อ่ืนอยู่เสมอ อีกทัง้แบ่งปันสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากเหตกุารณ์ความไม่ปลอดภยัต่างๆ ให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบ และ

มุง่มัน่ท่ีจะดํารงไว้ซึ่งเป้าหมายการบริหารงานคณุภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คง พนกังานต้องมีความเข้าใจ 

ตระหนกั และมีสว่นร่วมในการพฒันาเปา้หมายนัน้ร่วมกนั 

 

ผู้บริหารนกแอร์ ต้องกํากบัดแูลการตรวจประเมินการบริหารคณุภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คง ให้สอดคล้อง

กบัแผนตรวจประเมิน รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบตัิการแก้ไขข้อบกพร่อง 

หรือสิง่ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยใช้เคร่ืองมือวดัผลและตวัชีว้ดัในการประเมินผล

การดําเนินงานดงักลา่ว 
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พนกังานทุกคน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบัดแูล การปฏิบตัิงานของพนกังานแรงงานภายนอก โดยไม่

สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบนีไ้ปให้บุคคลหรือบริษัทแรงงานภายนอกได้ บริษัทมัน่ใจว่าการใช้บริการระบบ

ต่างๆ จากบริษัทแรงงานภายนอกสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกําหนดการบริหารงานคณุภาพ ความปลอดภยั 

และความมัน่คง 

 

บริษัทจะรักษาสมัพนัธภาพกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอีกทัง้

หมัน่ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันา ผลการดําเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

บริษัทยึดมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อกําหนด มาตรฐานสากลว่าด้วยการบริหารงานคณุภาพ 

ความปลอดภยั และความมัน่คง 

 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเช่า ทัง้สญัญาเช่าดําเนินงาน

(Operating Lease) และการเช่าพืน้ท่ี จึงมิได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบการเงินของบริษัท เช่น เคร่ืองบิน ศูนย์

ปฏิบตัิการการบิน และอาคารสํานกังานใหญ่ แต่ได้บนัทึกสินทรัพย์ในสว่นท่ีเป็นสว่นปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า หรือสว่น

ปรับปรุงสญัญาเช่า นอกจากนัน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทยงัมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่บนัทึก

ในงบการเงิน เช่น อุปกรณ์และเคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

3.1 เคร่ืองบิน 

เคร่ืองบินหรืออากาศยานจดัเป็นสินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัททําการเช่าเคร่ืองบินท่ี

เป็นการเช่าเฉพาะตวัเคร่ืองบิน โดยมีการกําหนดระยะเวลาการเช่า การวางเงินมดัจําหรือหนงัสือคํา้ประกนั ค่าเช่า 

คา่สาํรองคา่ซอ่มบํารุงเคร่ืองบิน การประกนัภยั เง่ือนไขการรับมอบและสง่คืนเคร่ืองบิน 

 

สัญญาเช่าดาํเนินงานเคร่ืองบิน 

บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเช่าเคร่ืองบินเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในงบกําไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ มิได้บนัทึกเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เคร่ืองบินทัง้หมดจดทะเบียนในประเทศไทยโดยเช่าเคร่ืองบินจากผู้ ให้เช่า

ตา่งประเทศหลายราย ซึง่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีค่าเช่าเคร่ืองบินตามสญัญาเป็นจํานวน 2,808.61 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ลาํดับ ประเภททรัพย์สิน จาํนวน (ลาํ) อายุสัญญาเช่า(ปี) อายุสัญญาการเช่าที่เหลือ 

1 โบอิง้ 737-800 (บริษัท) 14 7-12 ระหวา่ง 1.1 -9.9 ปี 

2 Q400 NextGen (บริษัท) 8 12 ระหวา่ง 6.8 – 8.8 ปี 

3 โบอิง้ 777-200 (บริษัทยอ่ย) 7 4-8 ระหวา่ง 2.6 – 4 ปี 
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สาระสาํคญัของสญัญาเช่าดําเนินงานเคร่ืองบิน 

 การชําระค่าเช่าและค่าสํารองการซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน (Supplemental Rent): ภายหลังการรับมอบ

เคร่ืองบิน บริษัทและบริษัทย่อยต้องชําระค่าเช่าเคร่ืองบินรายเดือนในอัตราตามท่ีตกลงในสญัญาเช่า

เคร่ืองบิน ปัจจบุนัคา่เช่ามีอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า นอกจากนัน้ บริษัทจะต้องจ่ายคา่สาํรองการซอ่ม

บํารุงเคร่ืองบิน (Supplemental Rent หรือ Maintenance Reserve) ตามท่ีระบใุนสญัญาเช่าเคร่ืองบินแต่

ละฉบบั 

 

 เงินประกนั และ เงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน: ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินประกนั

และเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน เทา่กบั 1,317.64 ล้านบาท 

 

 การประกนัภยัเคร่ืองบิน: บริษัทและบริษัทยอ่ยจําเป็นต้องทําประกนัภยัสาํหรับเคร่ืองบิน เคร่ืองยนต์อะไหล ่

ผู้ โดยสารบุคคลท่ีสามและทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม ตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกันภัย

เคร่ืองบินตลอดระยะเวลาการเช่าเคร่ืองบิน โดยวงเงินรับผิดชดใช้จะถกูกําหนดในสญัญาเช่าเคร่ืองบิน และ

สายการบินเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เบีย้ประกนัภยั 

 

 การคืนเคร่ืองบิน: ในสญัญาเช่าเคร่ืองบินโดยทัว่ไป จะกําหนดเง่ือนไขการรับมอบและสง่คืนเคร่ืองบินเอาไว้ 

ซึง่ในการสง่มอบคืนเคร่ืองบินผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงให้เป็นไปตามเง่ือนไขการ

สง่คืน โดยผู้ เช่าตัง้สํารองคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไว้ตลอดอายสุญัญาเช่า จํานวนเงินท่ีตัง้สาํรองได้ประมาณการ

จากคา่ซอ่มบํารุงในระดบั Heavy Maintenance บวกคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เช่น การปรับสภาพ

ภายในห้องโดยสาร การทําสเีคร่ืองบิน คา่ซอ่มเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 

 

 เหตุผิดนดั (Event of Default): หากบริษัทผิดนดัสญัญาเช่า ผู้ ให้เช่าเคร่ืองบินสามารถยกเลิกสญัญาได้

ทนัที หรือสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายตามสญัญาได้ ทัง้นีเ้หตุผิดนัดท่ีอาจ

เกิดขึน้สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

- บริษัทไมส่ามารถชําระคา่เช่าตามกําหนดของสญัญาเช่าได้ 

- บริษัทไมส่ามารถทําประกนัภยัตามสญัญาเช่าได้ 

- บริษัทผิดนดัหนีส้นิอ่ืนจํานวนมากซึง่ระบใุนสญัญาเช่าในแตล่ะฉบบั 

- บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือ ประสบภาวะล้มละลายหรือมีหนีส้นิล้นพ้นตวั 

- บริษัทหยดุดําเนินธุรกิจการบินของบริษัท หรือมีการจําหนา่ยสนิทรัพย์สาํคญัของบริษัท 

- มีการเปลีย่นแปลงอํานาจควบคมุของบริษัท 

- บริษัทผิดนัดชําระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับท่าอากาศยาน เช่น ค่าธรรมเนียมระบบนําร่อง

เคร่ืองบิน (Navigation fee) คา่ธรรมเนียมในการขึน้ลงของอากาศยาน (Landing fee) 

 

 ข้อกําหนดในสญัญา (Covenant):  ระหว่างการเช่าเคร่ืองบินบริษัทจําเป็นต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดใน

สญัญา ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
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- บริษัทต้องเช่าเคร่ืองบินเพ่ือใช้ในการพาณิชย์เท่านัน้ และปฏิบตัิตามข้อตกลงของสญัญาตลอด

อายสุญัญา บริษัทจะเสยีคา่ปรับหากมีการสง่คืนเคร่ืองบินก่อนกําหนด 

- บริษัทต้องแจ้งข้อมลูท่ีสาํคญัตามท่ีตกลงในสญัญาให้ผู้ เช่าทราบ 

- บริษัทต้องไมทํ่าการให้เช่าช่วงเคร่ืองบินตอ่แก่ผู้ อ่ืน (Sublease) ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

- บริษัทต้องอนญุาตให้ตวัแทนของผู้ ให้เช่าตรวจสอบเคร่ืองบินเมื่อมีการเรียกร้องโดยคา่ใช้จ่ายตก

เป็นของผู้ให้เช่า 

- บริษัทไมส่ามารถแสดงตวัเป็นเจ้าของเคร่ืองบินลาํดงักลา่วได้ 

- บริษัทจะเก็บข้อมลูทางการบินของเคร่ืองบินแตล่ะลาํตามท่ีสญัญากําหนด 

- บริษัทจะไมด่ดัแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองบิน ยกเว้นจะได้รับอนญุาตจากผู้ให้เช่า 

- บริษัทต้องบํารุงรักษา และซอ่มแซมเคร่ืองบินตามท่ีสญัญากําหนด 

- บริษัทต้องทําประกนัภยัเคร่ืองบินตามท่ีสญัญาเช่ากําหนดตลอดระยะเวลาการเช่าเคร่ืองบิน 

- บริษัทมีหน้าท่ีจดทะเบียนเคร่ืองบินกบักรมการบินพลเรือน รวมถึงการดําเนินการขอใบอนญุาต

สําคัญต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เคร่ืองบินดังกล่าวสามารถให้บริการได้ในเชิง

พาณิชย์ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

 

 คํารับรองและรับประกนั:  ในการดําเนินการเช่าเคร่ืองบิน บริษัทจะต้องให้คํารับรองและรับประกนัต่อผู้ ให้

เช่าเคร่ืองบิน โดยมีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

- บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายในประเทศท่ีจดัตัง้บริษัท 

- บริษัทมีความสามารถในการลงนามในเอกสารตา่งๆ และสามารถปฏิบตัิการตา่งๆ ให้เป็นไปตาม 

- สาระสาํคญัของสญัญาได้ 

- บริษัทไมม่ีเหตกุารณ์ หรือคดีความคงค้างใดๆ อนัเป็นสาเหตท่ีุจะกระทบตอ่สถานะการเงินและ 

- ทรัพย์สนิของบริษัท ทําให้บริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ 

- บริษัทดําเนินการสง่งบการเงินอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

- ไมม่ีเหตผิุดนดัเกิดขึน้ 

 

สัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน 

บริษัทเข้าทําสญัญารับบริการวางแผนการซ่อมบํารุงเคร่ืองบินกับผู้ ให้บริการหลายราย ขึน้อยู่กับประเภทของ

เคร่ืองบิน โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจการซอ่มบํารุงเคร่ืองบินสงู และเป็นท่ี

ยอมรับในอตุสาหกรรมการบิน โดยเนือ้หาสญัญารับบริการวางแผนการซอ่มบํารุงเคร่ืองบินครอบคลมุถึงการซ่อมใน

ลกัษณะ A-Check C-Check และ Heavy-Check หรือ การซ่อมบํารุงท่ีมีนยัสําคญัซึ่งบริษัทไม่มีใบอนญุาตในการ

ดําเนินงาน 
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3.2  ศูนย์ปฏิบัติการการบิน และ อาคารสาํนักงานใหญ่ 

  บริษัทมีศนูย์ปฏิบตัิการบินหลกัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีสถานีภายในท่าอากาศยานของเส้นทางท่ี

นกแอร์ทําการบิน บริษัทเช่าพืน้ท่ีในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจาก บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยใช้เป็นลานจอดเคร่ืองบิน คลงัเก็บชิน้สว่นอะไหล ่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองบิน 

สํานกังาน และเคาน์เตอร์เช็คอิน สญัญาเช่าดงักลา่วมีระยะเวลา 3 ปี และท่ีผ่านมาบริษัทมีการต่ออายสุญัญาเช่า

อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากยงัคงปฏิบตัิการบินหลกัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองในสว่นของสํานกังานใหญ่ ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 3 

อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ บริษัทได้เช่าพืน้ท่ีจํานวน 1,087.92 ตาราง

เมตร กับห้างหุ้นส่วนจํากัด รัจนาการ (2530) สญัญาเช่ามีอายุ 3 ปี เมื่อหมดอายุสญัญาเช่า บริษัทมีสิทธิต่ออายุ

สญัญาเช่าคราวละ 3 ปี 

 

3.3  อุปกรณ์ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่าทางบญัชีของอปุกรณ์ต่างๆ รวม 152.26 ล้านบาท สําหรับ

การบนัทกึบญัชีบริษัทและบริษัทย่อยจะบนัทกึด้วยราคาทนุและหกัคา่เสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งาน

ของสินทรัพย์แต่ละประเภทประมาณ 3-5 ปี ยกเว้นส่วนปรับปรุงอาคาร และ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองบินเช่า (ค่าทาสี

เคร่ืองบิน) บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณา ตดัคา่เสือ่มราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าเคร่ืองบินแต่ละลํา

หรืออายกุารใช้งานจริงของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

3.4  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มลูค่าตามบญัชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เทา่กบั 49.41 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในประการกอบธุรกิจ ได้แก่ Microsoft Windows ระบบการสํารองท่ีนัง่ ระบบบญัชี 

เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) และระบบซอฟท์แวร์ท่ีบริษัทพฒันาขึน้เอง บริษัทและบริษัทย่อยหกั

คา่ตดัจําหนา่ยโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งาน 3-5  ปีหรือตามอายสุญัญา 

 

3.5  ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นลกูหนีจ้ากการจําหน่ายตัว๋โดยสาร ในส่วนลกูค้าองค์กรซึ่งได้เครดิตเทอมระยะสัน้จาก

บริษัทประมาณ 30 วนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผ่ือสงสยัจะสญูเท่ากบั 138.40 ล้าน

บาท โดยประมาณขึน้จากอายลุกูหนีท่ี้ค้างชําระ สาํหรับลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ได้แก่ บริษัท การบินไทย 

จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากดั บริษัท หาดทิพย์ จํากดั (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สว่นใหญ่เป็นคา่ให้บริการภาคพืน้ท่ีสถานีบางแหง่ คา่ตัว๋โดยสาร

เท่ียวบินร่วม (Codeshare agreement) และ คา่ใช้บริการต่างๆ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิเทา่กบั 1,150.72 ล้านบาท ดงันี ้

 

หน่วย : ล้านบาท มูลค่าก่อนตัดหนีสู้ญ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้อง 10.60 - 10.60 

ลกูหนีจ้ากกิจการอ่ืน 1,278.52 138.40 1,140.12 

รวม 1,289.12 138.40 1,150.72 
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3.6   สินค้าคงเหลือ 

   สนิค้าคงเหลอืประกอบด้วยอะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลืองท่ีใช้สาํหรับการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองบินสินค้าซือ้มา

เพ่ือขาย อาหารและเคร่ืองดื่ม บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายบนัทกึบญัชีสนิค้าคงเหลอืในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิท่ี

จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นราคา

โดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายได้ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหกัด้วยประมาณการต้นทุนท่ีจําเป็นต้อง

จ่ายไปเพ่ือให้ขายสินค้านัน้ได้ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย หรือสินค้าเคลื่อนไหวช้า 

เน่ืองจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าท่ีไม่มีลกัษณะตามสมยั และได้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ หาก

สนิค้ามีการเสือ่มคณุภาพบริษัทและบริษัทย่อยจะทําการตัง้สาํรองทัง้จํานวน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทและ

บริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 84.03 ล้านบาท 

 

3.7  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีนโยบายลงทนุในกิจการท่ีมีสว่นเก่ียวเน่ืองกนักบับริษัท เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแขง่ขนัของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการถือหุ้น วัตถุประสงค์การจัดตัง้ 

สถานะการ 

ดาํเนินการ 

1 บจก. นกฮอลิเดย์ 0.10 บริ ษัทถือหุ้ นสามัญร้อยละ49 

และผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

อีกร้อยละ 51 

ประกอบกิจการนําเ ท่ียวและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั 

การนําเท่ียว 

ดําเนินการอยู ่

2 บจก. นกมัง่คัง่ 10.00 บริษัทถือหุ้นสามญัร้อยละ 

49 กรรมการของบริษัทถือ 

หุ้นบริุมสิทธิร้อยละ 50 และ 

ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาถือ

หุ้นบริุมสิทธิอีกร้อยละ 1 

เพ่ือร่วมทนุ กบั Scoot 

Pte. Ltd. และ บจก.เพ่ือนนํา้มิตร 

เพ่ือดําเนินธุรกิจสายการบินราคา

ประหยดัระหวา่งประเทศ 

ดําเนินการอยู ่

3 บจก. สายการบินนกสกู๊ต 2,960.78 บจก. นกมัง่คั่ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทถือหุ้ นสามัญร้อยละ 

49.65 Scoot PTE.LTD ถื อ หุ้ น 

ร้อยละ 49 และ บจก. เพ่ือนนํา้

มิตร ถือหุ้นอีกร้อยละ 1.35 

เพ่ือดําเนินธุรกิจสายการบินราคา

ประหยดัสําหรับเส้นทางบินระยะ

กลางและระยะไกลในเส้นทางบิน

ต่างประเทศด้วย  เคร่ืองบิน Wide 

Body 

ดําเนินการอยู ่

 

โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทนุในบริษัทย่อยท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุเพ่ือให้

บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจสายการบินราคาประหยดัท่ีให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลมุ ทัง้นีใ้นการขออนุมัติ

เก่ียวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 

 

การลงทนุในกิจการดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทนุระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจท่ีจะ

เข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ๆ เป็นสําคญั นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการลงทนุในสดัส่วนท่ีมากพอ
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เพ่ือให้สามารถมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ย รวมทัง้การสง่เสริม

กิจการท่ีเข้าลงทนุให้มีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

 

ทัง้นี ้บริษัทอาจมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในอนาคต โดยการลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจและแผนยทุธศาสตร์ของบริษัท ในการตดัสินใจลงทนุใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

โครงการและพิจารณาถึงศกัยภาพ รวมทัง้ความเสี่ยงจากการลงทนุ และนําเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณา รวมถึงให้คําแนะนําเพ่ือลดความเสีย่งทางการลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

3.8  นโยบายการลงทุนในกิจการร่วมค้า 

บริษัทได้ลงทนุใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์เพ่ือประกอบธุรกิจ

พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหว่างสายการบิน เป็นจํานวน 1.15 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 

28.42 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นการลงทุนในอตัราร้อยละ 13.0435 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระของบริษัท

ดงักลา่ว 
 

เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั (บริษัทยอ่ย) มมีติอนมุตัิให้

เข้าลงทนุในบริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศไทยเพ่ือ

ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยาน โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 63.68 ล้านบาท โดยให้บริษัทย่อยลงทนุ

ในอตัราร้อยละ 50.9998 ของทนุจดทะเบียน หรือเทียบเทา่กบั 32.48 ล้านบาท ในวนัเดียวกนับริษัทยอ่ยได้ลงนามใน

สญัญาร่วมลงทนุ (Joint Venture Agreement) และสญัญาท่ีเก่ียวข้องในบริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ 

(ประเทศไทย) จํากดั กับ SIA Engineering Co., Ltd. และผู้บริหารของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

โดยสดัสว่นการลงทุนของบริษัทย่อยและ SIA Engineering Co., Ltd. และผู้บริหารของบริษัท สายการบินนกแอร์ 

จํากดั (มหาชน) มีอตัราร้อยละ 50.9998 ร้อยละ 49 และร้อยละ 0.0002 ตามลาํดบั 
 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทย่อยได้ชําระเงินลงทุนงวดแรกในบริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ 

(ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 8.12 ล้านบาท ซึง่จํานวนท่ีจ่ายชําระคิดเป็นร้อยละ 25 จากอตัราสดัสว่นการถือครองท่ี

ร้อยละ 50.9998 ตามท่ีระบใุนสญัญา  

 

3.9  นโยบายการลงทุนในเงนิลงทุนระยะยาว 

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ในปี 2547 และปี 2558 

ตามลาํดบั และต้องเข้าร่วมถือหุ้นของบริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จํากดั ตามข้อกําหนด  
 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญั 6,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

แบง่เป็น 2 ประเภท ตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. หุ้นสามญัประเภท ก. จํานวน 6,000,000 หุ้น ถือได้เฉพาะรัฐบาลไทย และบคุคลอ่ืนท่ีรัฐบาลอนมุตั ิ

2. หุ้นสามญัประเภท ข. จํานวน 600,000 หุ้น ถือได้เฉพาะบริษัทการบิน ซึง่ทําการบินเป็นประจําเข้ายงัประเทศ

ไทย และ/หรือทําการบินเป็นประจําภายในประเทศไทย ตามกําหนดเวลาท่ีพิมพ์โฆษณาไว้ในตารางเท่ียวการ

บิน 
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ข้อบงัคบัของบริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จํากดั กําหนดมิให้มีการจ่ายเงินปันผล แตผู่้ ถือหุ้นจะได้รับสว่นลด

คา่ธรรมเนียมในการบริการนําร่อง (Air Navigation Facility Charge) และสดัสว่นการถือหุ้นจะเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้

หรือลดลงตามการจดัสรรของบริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั โดยคํานวณจากเท่ียวบินรวมในแตล่ะปีของ

หมูส่มาชิก เงินคา่หุ้นดงักลา่วจะรับคืนได้เมื่อถอนตวัจากการเป็นสมาชิก 

 

เงินลงทนุในบริษัท แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟล์ท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดัเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 

2557 บริษัทได้เข้าร่วมทนุกบันิติบคุคลตา่งประเทศแหง่หนึง่และนิติบคุคลในประเทศอีกแหง่หนึง่ ในบริษัท แพน แอม 

อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟล์ท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นศนูย์จดัการอบรมนกับิน 

ในจํานวนเงิน 1.25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของการร่วมทุน

ดงักลา่ว 

 

3.10 สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

การทําความตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) และเช่าเหมาลํา (Charter Agreement) ปัจจุบัน 

บริษัทได้เข้าทําสญัญาความตกลงเท่ียวบินร่วมกบับริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) และสญัญาเท่ียวบินร่วมกับ

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปในอุตสาหกรรมการบิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือขยาย

เครือขา่ยทางการตลาดไปได้อยา่งกว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้างแบรนด์ และลดต้นทนุการดําเนินงานลง 

 

ลกัษณะสําคญัของสญัญา 1. คูส่ญัญาทัง้สองตกลงท่ีจะร่วมมือในการให้บริการทางการบินแก่กนั โดยฝ่ายหนึง่จะเป็น 

    ผู้ ทําการบิน และ อีกฝ่ายจะเป็นผู้ ดําเนินการด้านการตลาด 

2. ผู้ ทําการบินจะเป็นผู้ให้บริการเคร่ืองบินสําหรับผู้ โดยสารท่ีซือ้ตัว๋จากผู้ ดําเนินการด้าน 

    การตลาด 

3. ผู้ ทําการบินจะให้บริการผู้ โดยสารท่ีซือ้ตัว๋จากผู้ ดําเนินการด้านการตลาดในลกัษณะ 

    เดียวกนักบัท่ีให้บริการกบัลกูค้าของตนเอง 

เส้นทางการบิน การบินไทย (เท่ียวบินร่วม) : ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง 

การยกเลกิสญัญา 1. การบอกเลกิสญัญาคูส่ญัญาต้องทําหนงัสือแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้า 

    อย่างน้อย 60 วนั 

2. คูส่ญัญาสามารถเลกิสญัญาได้ทนัทีหากอีกฝ่ายหนึง่ประสบภาวะล้มละลาย หรือ เข้าสู ่

    แผนฟืน้ฟูกิจการ 

3. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผิดสญัญา คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้   

    ทนัทีหากผู้ ผิดสญัญาไม่ชดใช้คา่เสียหายภายในกาหนด 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 

 

สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการลาํเลยีงสัมภาระและสินค้า 

 
คูส่ญัญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท แพนไทย คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จํากดั (“แพนไทย”) 

ลกัษณะสําคญัของสญัญา 1. ผู้ รับจ้างตกลงให้บริการ การปฏิบตักิารลําเลียงสมัภาระและสนิค้า (Loading/Unloading 

    baggage and cargo) 

2. บริษัทให้สทิธิแพนไทยในการขายระวางขนสง่สนิค้าทางอากาศแก่บคุคลทัว่ไป 

อายสุญัญา สญัญาฉบับแรกลงนามเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 และ หากไม่มีการบอกเลิกสญัญาให้ถือว่า

สญัญาดงักลา่วตอ่ไปโดยไม่มีกําหนดอาย ุ
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การยกเลกิสญัญา 1.  การบอกเลกิสญัญาคูส่ญัญาต้องทําหนงัสือแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้า 

    อย่างน้อย 60 วนั 

2. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผิดสญัญา คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

    ทนัที 

 

สัญญาว่าจ้างการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ดิน 

 

คูส่ญัญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท วิงเซร์ิฟ จํากดั (“วิงเซร์ิฟ”) 

ลกัษณะสําคญัของสญัญา ให้บริการการจดัหาอปุกรณ์ภาคพืน้ดนิ (Ground Support Equipment) แก่อากาศยาน 

อายสุญัญา สญัญาฉบบัแรกลงนามเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 และมีการทบทวนตอ่ทกุปี 

 

สัญญาว่าจ้างพนักงานต้อนรับภาคพืน้ 

 

คูส่ญัญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท ฟูลฟาซลิตีิ ้จํากดั (“ฟูลฟาซลิตีิ”้) 

ลกัษณะสําคญัของสญัญา ผู้ รับจ้างตกลงให้บริการในการจดัหาพนกังานต้อนรับภาคพืน้เพ่ือให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง 

อายสุญัญา สญัญาฉบบัแรกลงนามเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 และ มีอายสุญัญา 1 ปี โดยทบทวนตอ่ทกุปี 

 

4.    ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบัแรก 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจํานวน 4 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 

2 นายประเวช องอาจสิทธิกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3 นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ 

4 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5 นายวฒิุภมิู จฬุางกรู กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

/  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน 

6 นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการ 

7 นายสเุมธ ดํารงชยัธรรม กรรมการ 

8 นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการ 

9 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

10 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

11 นายวิสิฐ ตนัตสินุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

12 นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม (OBE) กรรมการอิสระ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นางจิราพร เชมนะสิริ* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ 

3 นายวิสิฐ ตนัตสินุทร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: 

*นางจิราพร เชมนะสริิ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีตรวจสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงินบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการบริหาร 

3 นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการบริหาร 

       4. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู กรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายวิสิฐ ตนัตสินุทร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 พลเอกพรชยั กรานเลิศ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

2 นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม (OBE) กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

3. นายนิวตัร์ บางเสง่ียม กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

 

 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับที่ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายวฒิุภมิู จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / 

 รักษาการประธานเจ้าหน้าทีส่ายการเงิน   

2 นายรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น มีดงันี ้

 

ลําดับ รายช่ือ จํานวนผู้ถือหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนท่ีชําระแล้ว 

1 นางหทยัรัตน์  จฬุางกรู 757,636,442 24.373 

2 นายณฐัพล  จฬุางกรู 756,085,132 24.323 

3 นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 652,167,437 20.980 

4 บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 495,390,721 15.937 

รวม 2,661,279,732 85.613 
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5.    ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน 

 
ปี ทุนจดทะเบียน 

ก่อนการ 

เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียน 

หลังการ 

เปล่ียนแปลง 

ทุนชําระแล้ว 

ก่อนการ 

เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง 

ทุนชําระแล้ว 

หลังการ 

เปล่ียนแปลง 

2559 625.00 - 625.00 625.00 - 625.00 

2560 625.00 781.25 1,406.25 625.00 510.99 1,135.99 

2560 1,406.25 1,092.99/1 2,499.25 1,135.99/2 1,135.99/2 2,272.00 

2561 2,499.25 - 2,499.25 2,272.00 - 2,272.00 

2562 2,499.25 908.80 3,408.05 2,272.00 836.52 3,108.52 

 

หมายเหตุ: 
/1 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 มีมติอนมุติัลดทนุจดทะเบียนจํานวน 114,000,118 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียนจํานวน 1,406,250,000 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนจํานวน 1,292,249,882 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน 114,000,118 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,207,000,000 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 1,135,999,882 

หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) จานวน 71,000,118 หุ้น 
/2 ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ครบทัง้จํานวน ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 2,271,999,796 

หุ้น 

 

5.2 ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 25 ของผลกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงั

หกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีประวัติการ

จ่ายเงินปันผลดงันี ้

 

ปี 2559 2560 2561 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (4.47) (1.63) (1.23) 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น - - - 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) - - - 

 

หมายเหตุ: อตัราสว่นคิดจากงบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิง่ท่ีแนบมาด้วยลาํดบัท่ี 1 หน้า 36 

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท สายการบนินกแอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

  เงินลงทนุชัว่คราว 

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

  สินค้าคงเหลือ 

  ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน 

  เงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน–ระยะสัน้ 

  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

3,231.2 

- 

1,182.4 

31.4 

132.5 

162.8 

79.4 

53.8 

- 

19.7 

0.5 

2.2 

2.7 

1.3 

3,169.85 

- 

1,449.5  

32.2  

- 

26.6  

103.6 

21.8 

- 

10.0  

0.2  

- 

0.2  

0.7 

1,419.9 

9.2 

2,008.9 

50.2 

- 

375.0 

101.9 

10.1 

0.1 

14.3 

0.4 

- 

2.7 

0.7 

714.4 

9.0 

2,290.6 

84.0 

- 

297.2 

150.8 

4.8 

0.1 

15.4 

0.6 

- 

2.0 

1.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,819.7 80.3 4,781.7 32.9 3,965.1 28.2 3,545.9 23.8 

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

  เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 

  เงินสํารองบํารุงรักษาเคร่ืองบิน 

  สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

  เงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน–ระยะยาว 

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

251.4 

15.2 

47.6 

- 

338.5 

65.2 

13.3 

417.4 

32.5 

4.2 

0.3 

0.8 

- 

5.6 

1.1 

0.2 

7.0 

0.5 

1,300.9  

6.9  

46.7  

7,192.5  

266.1  

47.5  

13.3  

827.8  

39.4 

9.0  

0.0  

0.3  

49.5  

1.8  

0.3  

0.1  

5.7  

0.3 

1,122.9 

1.4 

46.7 

7,788.3 

206.8 

45.7 

13.3 

820.1 

63.8 

8.0 

0.0 

0.3 

55.3 

1.5 

0.3 

0.1 

5.8 

0.5 

1,197.6 

8.1 

46.2 

8,768.1 

152.3 

49.4 

13.3 

1,020.5 

87.6 

8.0 

0.1 

0.3 

58.9 

1.0 

0.3 

0.1 

6.9 

0.6 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,181.1 19.7 9,740.9  67.1 10,109.0 71.8 11,343.0 76.2 

รวมสินทรัพย์ 6,000.8 100.0 14,522.6  100.0 14,074.1 100.0 14,888.9 100.0 

หนีสิ้น 

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  รายได้รอตดับญัชีโปรแกรมพิเศษแก่ลกูค้า 

  ประมาณการหนีส้ินค่าซอ่มบํารุงเคร่ืองบิน-ระยะสัน้ 

  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 

  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

 

700.0 

4,467.3 

19.9 

128.2 

23.9 

45.5 

 

11.7 

74.4 

0.3 

2.1 

0.4 

0.8 

 

700.0  

4,861.5  

18.5  

108.8  

- 

31.0 

 

4.8  

33.5  

0.1  

0.7  

- 

0.2 

 

2,400.0 

5,905.9 

18.3 

120.6 

- 

15.3 

 

17.1 

42.0 

0.1 

0.9 

- 

0.1 

 

2,810.0 

5,264.5 

33.4 

79.1 

- 

23.0 

 

18.9 

35.4 

0.2 

0.5 

- 

0.2 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,383.9 89.7 5,719.8 39.4 8,460.1 60.1 8,210.0 55.1 

  ประมาณการหนีส้ินค่าซอ่มบํารุงเคร่ืองบิน-ระยะยาว 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน   

644.5 

222.9 

89.0 

10.7 

3.7 

1.5 

7,771.7  

242.2  

97.9 

53.5  

1.7  

0.7 

8,276.4 

273.9 

95.2 

58.8 

1.9 

0.7 

9,194.3 

174.2 

87.1 

61.8 

1.2 

0.6 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 956.5 15.9 8,111.8  55.9  8,645.6 61.4 9,455.6 63.5 

รวมหนีสิ้น 6,340.4 105.7 13,831.6  95.2  17,105.7 121.5 17,665.6 118.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

  สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 

  กําไรสะสม 

    จดัสรรแล้ว 

    สํารองตามกฏหมาย 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

    สว่นต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน

บริษัทยอ่ย 

 

625.0 

3,042.5 

 

 

62.5 

(3,485.1) 

(5.9) 

 

10.4 

50.7 

 

 

1.1 

(58.1) 

(0.1) 

 

2,272.0  

4,325.9  

 

 

62.5  

(5,339.4) 

(5.9) 

 

15.6  

29.8  

 

 

0.4  

(36.8) 

(0.0) 

 

2,272.0 

4,325.9 

 

 

62.5 

(8,122.0) 

(5.9) 

 

16.1 

30.7 

 

 

0.4 

(57.7) 

(0.0) 

 

3,108.5 

5,789.8 

 

 

62.5 

(9,614.3) 

(5.9) 

 

20.9 

38.9 

 

 

0.4 

(64.6) 

(0.0% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 239.0 4.0 1,315.0  9.1  (1,467.6) (10.4) (659.4) (4.4) 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ (578.6) (9.6) (624.0) (4.3) (1,564.1) (11.1) (2,117.3) (14.2) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (339.6) (5.7) 691.0  4.8  (3,031.6) (21.5) (2,776.7) (18.6) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000.8 100.0 14,522.6  100.0  14,074.1 100.0 14,888.9 100.0 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.ย.2561 ม.ค.-ก.ย.2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากคา่โดยสาร 14,762.4 87.2 17,386.0  85.3  16,699.7  84.6  12,881.7  84.6  12,234.8  83.7  

รายได้จาการให้บริการ 1,463.2 8.6 2,186.1  10.7  2,560.1  13.0  1,938.9  12.7  2,113.7  14.5  

รายได้อ่ืน 712.7 4.2 804.6  3.9  480.4  2.4  403.6  2.7  264.5  1.8  

รวมรายได้ 16,938.3 100.0 20,376.7  100.0  19,740.2  100.0  15,224.1  100.0  14,613.0  100.0  

ต้นทนุค่าโดยสารและการ

ให้บริการ 

19,087.5 112.7 21,031.6  103.2  22,551.2  

 

114.2  

 

16,968.4  111.5  15,924.3  

 

109.0  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 190.3 1.1 178.5  0.9  177.2  0.9  137.7  0.9  160.3  1.1  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 798.2 4.7 994.1  4.9  937.2  4.7  703.2  4.6  851.1  5.8  

ต้นทนุทางการเงิน 118.1 0.7 63.8  0.3  44.6  0.2  22.9  0.2  79.9  0.5  

รวมค่าใช้จ่าย 20,194.1 119.2 22,268.0  109.3  23,710.2  120.1  17,832.2  117.1  17,015.5  116.4  

สว่นแบง่ขาดทนุเงินลงทนุในการ

ร่วมค้า 

14.1 0.1 (8.3) (0.0) (5.5) (0.0) (4.2) (0.0) (1.4) (0.0) 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,269.9) (19.3) (1,899.7) (9.3) (3,975.4) (20.1) (2,612.4) (17.2) (2,404.0) (16.5) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 0.1 0.0 - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (3,270.0) (19.3) (1,899.7) (9.3) (3,975.4) (20.1) (2,612.4) (17.2) (2,404.0) (16.5) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปี 

(3,281.8) (19.4) (1,899.7) (9.3) (3,958.9) (20.1) (2,612.4) (17.2) (2,280.9) (15.6) 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม 

          

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,808.3)  (1,854.3)   (2,782.6)   (1,962.6)   (1,492.3)   

สว่นท่ีเป็นสว่นได้เสียท่ีไมมี่

อํานาจควบคมุ 

(473.5)  (45.4)   (1,175.5) 

 

  (649.8)   (788.7) 

 

  

 (3,281.8)  (1,899.7)   (3,958.0)   (2,612.4)   (2,280.9)   

กําไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) (4.47)  (1.63)   (1.23)   (0.86)   (0.54)   

ท่ีมา: งบการเงินของบริษัท 

 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.ย. 61 ม.ค.-ก.ย. 62 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,383.3) (2,962.3) (3,754.4) (2,703.6) (3,595.8) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 178.3  (8.9) 193.1  (21.3) 210.0  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 164.6  2,866.6  1,662.6  579.5  2,634.3  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศในเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 
57.9  43.2  148.8  123.9  46.0  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (982.5) (61.4) (1,750.0) (2,021.5) (705.5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 4,213.8  3,231.2  3,169.8  3,169.8  1,419.9  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 3,231.2  3,169.8  1,419.9  1,148.4  714.4  

ท่ีมา: งบการเงินของบริษัท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.ย. 62 

อัตราส่วนสภาพคล่อง           

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 5.8  7.0  12.1 19.0/1 

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย วนั 0.5  0.5  0.7 1.1/1 

ระยะเวลาการจําหน่ายตัว๋ลว่งหน้า เท่า 28.1  24.3  25.3 24.6  

ระยะเวลาการชําระหนี ้ วนั 16.3  18.0  30.0 39.2  

วงจรเงินสด 

 
วนั (38.1) (34.8) (42.5) (43.7) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร          

อตัรากําไรจากการดําเนินงานก่อนต้นทนุนํา้มนั ร้อยละ 3.3  18.8  17.7 20.2  

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ (19.3) (9.3) (20.1) (16.5) 

อตัรากําไร EBITDAR ร้อยละ 4.9  11.7  (0,0) 2.8  

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (19.3) (9.3) (20.1) (16.5) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 
ร้อยละ (170.1) (238.7) (3,648.4) (140.3) /1 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน          

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (49.9) (18.5) (27.8) (16.6) /1 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ (1,022.8) (595.8) (1,639.7) (1,299.7) /1 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 2.58  1.99  1.38 1.01/1 

           

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 26.54  10.52  (11.66) (26.79) 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า 0.19  0.56  (0.00) 0.14  

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - - - 

กําไรสทุธิต่อหุ้น บาท (4.47) (1.63) (1.23) (0.54) 

     หมายเหต:ุ /1 ปรับตวัเลขงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นตวัเลขปี (Annualize) เพ่ือเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


